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Raritetskommittén (Rk) hade årets andra möte, numera traditionsenligt, vid Segerstads fyr på Öland 

den 16-18 juni. Närvarande var Jonas Bonnedahl, Christian Cederroth, Nils Kjellén, Krister Mild, 

Urban Olsson och Uno Unger, d.v.s samtliga kommitténs ledamöter. I storleksordningen 140 

rapporter behandlades, huvudsakligen avseende observationer från år 2000, men glädjande nog 

även några färska observationer från senaste våren. 

Godkända fynd 

Drygt 80% av de behandlade fynden godkändes för publicering och bland dem kan nämnas följande 

från år 2000: sandtärna (Getterön, Halland, april), natthäger (Varberg, Halland, april), stäppvipa 

(Getterön, Halland, juni), svarthuvad sparv (Nidingen, Halland och Sandviken, Gästrikland, båda i 

juni), ökenstenskvätta (Tjurepannan, Bohuslän, november), sumpvipa (Kungshamn, Bohuslän, april), 

kalanderlärka (Sandby, Öland och Onsala, Halland, båda i augusti), gåsgam (Mälarhöjden, 

Södermanland, augusti), tärnmås (Sote huvud, Bohuslän, februari), dvärgörn (Roxen, Östergötland, 

juni), mindre bergand, hona (Roxen, Östergötland, juli), amerikansk tundrapipare (Hötjärn, 

Västmanland, september), blåstjärt (Sandhamn, Uppland, oktober), rödfalk (Ravlunda, Skåne, juni), 

bergsångare (Utklippan, Blekinge, maj), träsksångare (Ottenby, Öland, oktober), sotvingad mås 

(Nolhagaviken, Västergötland, maj), ökenpipare (Sebybadet, Öland, oktober), örnvråk (Hammarby 

och Ottenby, Öland, juli), sibirisk piplärka (Össby, Öland, oktober), gråsångare (Ottenby, Öland, 

oktober) och trädgårdsträdkrypare (Hartsö-Enskär, Södermanland, september). 

Av äldre fynd kan vi nu glädja ett stort antal fågelskådare med att den tidigare underkända honan av 

svarthuvad sparv vid Ottenby, Öland i september 1998 nu har ombehandlats och godkänts. Fågeln 

tappade vid ringmärkningen en fjäder som efter att ha suttit intejpad i Ottenby fågelstations dagbok 

sändes till Urban Olsson för DNA-analys. DNA från svarthuvad sparv fanns sedan tidigare, men 

eftersom det dröjde tills nyligen innan DNA från stäppsparv kunde lånas från Zoologiska Museet i 

Köpenhamn gick det till att börja med inte att uttala sig med säkerhet. När nu både svarthuvad sparv 

och stäppsparv sekvenserats och jämförts med fågeln från Ottenby går det att säga att DNA 

sekvensen stämmer med svarthuvad sparv. Det går dock inte att med säkerhet utesluta hybrid med 

den metod som använts, men Rk valde ändå att godkänna fågeln som svarthuvad sparv. 

Rk har vidare beslutat att godkänna den omdebatterade bergstaigasångaren från Ottenby lund 1999. 

Rk efterlyste i ett tidigare nyhetsbrev dokumentation av fågeln som kunde styrka de lockläten som 

två observatörer beskrivet som identiska med taigasångare. Någon dokumentation har dock ej 

inkommit. Då fågeln för övrigt uppvisade karaktärer och läten förenliga med bergstaigasångare väljer 

Rk att godkänna den som sådan då hybrider eller fåglar med ”dubbel" lätesrepertoar hittills är 

obeskrivna. 

Vidare har den bleka tornseglare, som rapporterades från Stenboudd, Öland i oktober 1999 nu 

godkänts, vilket innebär att det föreligger totalt 3 fynd i landet. 

Samtliga hittills inkomna rapporter av rariteter observerade innevarande år godkändes, d.v.s. 

kalanderlärka (Laholm, Halland, januari), taigatrast (Adak, Lycksele lappmark, april), blåstjärt 

(Kaalasluspa, Torne lappmark, april), vitnackad svärta (Ottenby, Öland, april), rödstrupig sångare 

(Landsort, Södermanland, maj), gråhalsad trast (Sorsele, Lycksele lappmark, maj) och tjockfot (Adak, 



Lycksele lappmark, maj). När det gäller taigatrasten i Adak utgjorde den det första fyndet i landet av 

den rödhalsade rasen (Turdus ruficollis ruficollis). Den rödhalsade taigatrasten, som häckar i Sibirien 

söder om den svarthalsade rasen (Turdus ruficollis atrogularis), är den ovanligare av de båda raserna 

i Europa. Endast 10-15% av det totala antalet fynd i Europa av taigatrast tillhör den rödhalsade rasen 

(nominatrasen). 

Underkända eller ej spontana fynd 

Vid Ranarpsstrand i nordvästra Skåne höll det till en hane av amerikansk bläsand i april 2000. I 

gruppen av bläsänder som amerikanen hade sällskap med ingick en eller möjligen två olika honor 

som kunde misstänkas vara av den amerikanska arten. Vid ett tillfälle sågs hanen para sig med en av 

dessa honor, men tyvärr sågs vid detta tillfälle inte om axillarerna var otecknade som hos den 

amerikanska arten. Vid ett annat tillfälle sågs hanen i sällskap med en från den vanliga bläsanden 

avvikande hona, som dock visade sig ha gråtecknade axillarer, vilka är typiska för den vanliga arten. 

Eftersom de två arternas honor är mycket lika varandra och variationen hos den vanliga bläsanden 

visat sig vara ganska stor valde vi i Rk att ej godkänna förekomsten av någon hona i sällskap med den 

amerikanska hanen under dess vistelse vid den nordvästskånska lokalen. 

Under senaste året har vi behandlat tre rapporter om tatarfalk, vilka bedömdes handla om ej 

spontant uppträdande fåglar. En av dem (Örnsköldsvik, Ångermanland, juli 1999) var försedd med 

både radiosändare och bjällra, i detta fall sålunda lätt att föra till kategori E, d.v.s. en med säkerhet 

förrymd fågel. De två andra falkarna (Galtabäck, Halland, november 1998 och Hamra, Gotland, 

oktober 1999) rapporterades som omärkta och således möjligen av spontant ursprung. Rk valde dock 

att föra dessa två fåglar till kategori D, d.v.s. troligen förrymda ur fångenskap. Problemet med 

frisläppta storfalkar (jaktfalk, tatarfalk, slagfalk, pilgrimsfalk och hybrider dem emellan), vilka härrör 

från den i Västeuropa mycket utbredda falkenerarverksamheten, gör att vi i Rk känner oss tvungna 

att tills vidare föra fynd av tatarfalk och slagfalk till kategori D eller E, om det inte går att bevisa vilt 

ursprung genom t.ex. ringmärkning. Peter Lindberg beskriver i VF 8/1999 s. 22-23 problemet med 

förrymda falkenerarfalkar och tyvärr förekommer även omärkta fåglar bland de hundratals ungfalkar 

som årligen rymmer i samband med uppfödningen. 

Rapportera mera 

Ett problem som vi alltid haft är att många rapporter kommer in för sent för att hamna i rätt 

årsrapport. I årsrapporten tar vi visserligen in äldre fynd när de väl blivit behandlade och godkända, 

men ibland känns det trist att de på grund av ren slapphet inte hamnar i den rapport där de 

egentligen hör hemma. Vi skulle här gärna se att de olika Rrk tar mer initiativ till att de fynd inom 

resp. rapportområde som de känner till inte har rapporterats verkligen blir inrapporterade. Det finns 

ju en tendens till att rariteter som ses av många inte blir rapporterade p.g.a. att ingen känner ansvar 

för att så sker, därför att alla tänker att det gör nog någon annan. Ofta finns det t.o.m. fotobevis på 

olika hemsidor, så det borde vara enkelt att hänvisa till bilder som ligger ute någonstans på nätet, 

eller allra helst maila över sådana bilder till Rk:s sekreterare. Rk vill härmed trycka på att Rrk tar på 

sig ansvaret att till Rk förmedla sådan information av rariteter inom sitt rapportområde, som skulle 

underlätta en publicering i rätt årsrapport. Det är alltså inte nödvändigt att den som upptäckt en 

raritet också måste skriva rapporten, det skulle många gånger räcka med att Rrk skickar in en rapport 

med hänvisning till ett foto eller bandinspelning, eller att Rrk tar initiativet till att någon annan än 

upptäckaren skriver raritetsrapporten. 



 

/Uno Unger 


